Sférické kontaktní
čočky Biofinity®
Prémiové měsíční kontaktní čočky pro
dlouhotrvající pohodlí a vynikající vidění1-3

Biofinity® — závazek k inovacím a pohodlí.
Pokud hledáte měsíční kontaktní čočky bez kompromisů,
dopřejte si neuvěřitelné pohodlí a jasné, ostré vidění se silikon
hydrogelovými kontaktními čočkami Biofinity®.2,3
Vynikající, dlouhotrvající pohodlí :
Technologie Aquaform® — dostupná pouze u kontaktních
čoček CooperVision — poskytuje zvýšenou prodyšnost pro
optimální pocit při nošení čoček. Tato jedinečná vysoce výkonná
technologie uzamkne vodu uvnitř čočky a udržuje měkké
kontaktní čočky vlhké, takže vždy budete mít neuvěřitelný,
dlouhotrvající pocit pohodlí a jasného vidění.1
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Vynikající kvalita vidění2,3 bez ohledu na to, zda jste krátkozrací
nebo dalekozrací.
Vysoká prodyšnost je klíčovou vlastností kontaktních čoček
Biofinity®. Tyto vysoce pohodlné kontaktní čočky jsou navrženy
tak, aby vaše oči mohly dýchat a byl umožněn 100 % přístup
potřebného kyslíku k očím,4 takže zůstanou čisté a bílé**

Dalekozrakost

Funkce, které si zamilujete

• Měsíční plánovaná výměna v kombinaci s vynikajícím
dlouhotrvajícím pohodlím a viděním díky silikon hydrogelovým
kontaktním čočkám2,3
• Čočky zůstávají vlhké a pohodlné
• Díky technologii Aquaform® jsou čočky přirozeně vlhké a
umožňují pohodlné nošení

** Vysoká propustnost pro kyslík podporuje jasné, bílé oči.
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